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Programma

 Over mezelf

 Praatje over kennisagenda: 
wat is het?

 Vraag aan jullie

 Antwoord vanuit jullie (een “opdracht”)



Waar moet het volgende

autisme-onderzoek

over gaan

volgens jou?



Wat is een kennisagenda?

 Een kennisagenda identificeert, beschrijft en (bij 
voorkeur) prioriteert de kennis die voor de toekomst 
nodig is en geeft daarmee richting aan de 
kennisontwikkeling op een bepaald vakgebied of 
binnen een organisatie.



Doel kennisagenda

 Richting geven aan toekomstig onderzoek

� Overstijgend (“meta”) perspectief

 Formuleren van kennis- en onderzoeksvragen



Waarom een kennisagenda?

 Onderzoek (gaan) doen dat mensen met 
autisme (en andere partijen) echt belangrijk 
vinden

 Onderzoek (gaan) doen dat relevant is vanuit 
het perspectief van mensen met autisme  



Relevant onderzoek vanuit ‘cliënt’perspectief

 Vervulling wensen en behoeften van MMA

 Verbetering gezondheid

 Verbetering kwaliteit van leven

 Verbetering maatschappelijke participatie

 Verbetering zelfredzaamheid

 Verbetering van de zorg in het algemeen (bijv. 
organisatie van de zorg)



Hoe?

 (Bij voorkeur) meerdere kennisagenda’s 
ontwikkelen, per groep belanghebbenden

 Pas daarna integreren tot één grote gezamenlijke 
Kennisagenda Autisme



Stakeholders

 Veel belanghebbenden:

� Mensen met autisme

� Naasten

� Bewindvoerders/wettelijk vertegenwoordigers

� Hulpverleners

� Werkgevers

� Wetenschappers

� Etc. etc.



Werkwijze: Plan 1

 Participatief en responsief onderzoek

� Stakeholders betrekken

� Dialoog centraal



Fasen in grote plan

 Exploratie (sociale condities creëren)

 Consultatie (dataverzameling)

 Prioritering (vragenlijst)

 Integratie (verbinden van de agenda’s)

 Programmering (binnen de wetenschap)

 Implementatie (onderzoeksvoorstellen)



Stap 1  (Onze opdracht)

 Kennisagenda opstellen vanuit mensen met autisme 
zelf en hun naasten

 Deze kennisagenda moet gedragen worden door 
PAS, NVA en evt. andere relevante cliënten-
/belangenverenigingen/
cliëntgestuurde initiatieven



Inbreng MMA

 Participatie in het onderzoeksproces

 Databron: antwoord geven op de vraag
“Waar zou, volgens jou, het volgende autisme
onderzoek over moeten gaan?” 



Hoe antwoorden:

1) Schrijf je antwoord op een van de vellen

* let op: er zijn aparte vellen voor MMA, naasten, 
anderen (zet je rol erbij!)

2) Mail je antwoord naar:

autismekennisagenda@gmail.com

3) Vul je contactgegevens in op het formulier

en dan mailen wij jou



Vragen en discussie

 Reacties uit de zaal


